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zwanym w dalszej czgSci umowy WykonawcE.

do dokonanego ptzez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy
postqpowaniu
w
nr ZT-l-2411172115 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z przepisami Regulaminu wewngtrznego udzielania zamowiefi publicznych
w Urzqdzie Morskim w Szczecinie (Zarzqdzenie wewnqtrzne Nr 19 Dyrektora Urzgdu
Morskiego w Szczecinie, z dnia 20 grudnia 2013 r.), strony zawarly umowe
o nastqpujqcej treSci.
Stosownie

s1
1. Przedmiotem umowy jest jednorazowa, odptatna dostawa przez Wykonawcq
dla potrzeb Zamawiajqcego pali, belek i desek pomostowych okre6lonych w opisie
przedmiotu umowy, stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanych
dalej towarem.
dnia
2. Przedmiot umowy jest tozsamy
ofedq Wykonawcy
stanowiqcqzalqczniknr 2 do niniejszej umowy.

z

z

s2
Wykonawca oSwiad cza, 2e oferowany przez niego towar stanowi jego wlasno56, jest
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych i jest dopuszczony do obrotu
prawnego na terenie RP otaz odpowiada pod wzglgdem jako6ci wymaganiom
polskich i unijnych norm jako6ciowych, a tak2e posiada wymagane certyfikaty.
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1. Wykonawca. zobowiqzany jest dostarczyc towar, na sw6j koszt i ryzyko do Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie Magazyn nr 3, ul. Swiatowida 16c, kod
pocztowy 71-727, tel. (91) 44-03-323 w nieprzekraczalnym terminie do 5 tygodni
od daty zawarcia umowy. Osobq upowaznionq do odbioru towaru jest Pan Marcin
S|owicki. Magazyn przyjmuje od poniedziaNku do pi4tku w godz. od 7:00 do 14:00.
2. Wykonawca zobowiqzany jest powiadomi6 z 2-dniowym wyprzedzeniem osobq
wymienion4w ust. 3 i4 o dokladnym terminie dostawy.
3. Do koordynacji caNosci spraw zwiqzanych z niniejszq umowE oraz odbiorem
technicznym Zamawiajqcy upowaznia: Pana Piotra Gtowg tel. (91) 44-03-256,
fax. (91 ) 43-44-698, e-mail: pglowa@ums.gov.pl.
4. Do odbioru technicznego przedmiotu umowy Zamawiqqcy upowaznia: Pana
lreneusza Nerlo tel. (91) 42-15-335, fax.(91) 42-15-261, e-mail: nerlo@ums.gov.pl.
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1. Wykonawca udzieli Zamawiajqcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktorym
mowa $ 1. Okres gwarancji ustala sig na 180 miesiqcy liczone od daty odbioru

przedmiotu umowy.
z treSciq $ 1 okres rqkojmi ustala siq na 183 miesiqce, liczqc od daty
odbioru towaru.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji za wady ukryte oraz
wady wynikte w okresie eksploatacji towaru, zgodnie z jego przeznaczeniem,
zmniejszajqce jego warto66 uzytkowq i estetycznq.
4. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczefi z tytulu gwarancji i rqkojmi
jest Zamawiajqcy.
5. Utrata roszczen z tytulu wad nie nastqpuje pomimo uptywu terminu gwarancji,
jezeli Wykonawca wadg podstgpnie zatail.
6. W razie stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawialqcy zgtosi reklamacjg
Wykonawcy. Wykonawca zobowiqzany jest rozpatrzyc reklamacjg w terminie 7
dni od daty jej otrzymania i zawiadomic pisemnie Zamawiajqcego o jej uznaniu
Iub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. Nieudzielenie odpowiedzi na zgloszonq
reklamacjg w ciqgu Tdni kalendarzowych, liczqc od daty jej otrzymania, uwaZane
bqdzie przez Zamawiajqcego za uznanie reklamacji przez Wykonawcq.
Wykonanie wszystkich pozostatych obowiqzk6w Wykonawcy w zwiqzku ze
zgloszonq reklamacjq nastgpowac bgdzie, w terminie 14 dni liczqc od daty
zgloszen ia reklamacj i.
7. Wykonawca zobowiqzany jest do odebrania od Zamawiajqcego wadliwego towaru
i dostarczenia wolnego od wad, na swoj koszt i ryzyko.

2. W zwiqzku
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'1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma

Nqczne wynagrodzenie
podatek od towarow i us|ug VAT (wg stawki 23%)

w kwocie: .... ...21 netto + . . . . zN
..../100)
zl brutto ( slownie zlotych:
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiqcel zalqcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

2.

3.

4.
5.

6.

Zamawilqcy dokona zaplaty nalezno5ci okre6lonej w ust. 1 na podstawie faktury
VAT, ktorE Wykonawca wystawi zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towar6w iusNug (Dz. U. 22011 r. Nr 177,po2. 10542 po2niejszymi
zmianami) po odbiorze towaru, w sposob okreslony w S 3 niniejszej umowy.
Zaplata naleznoSci nastqpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze,
w terminie 14 dni od daty dorqczeniaZamawiajqcemu faktury VAT.
Za datg zaplaty naleZnoSci uwaZa sig datg dokonania przelewu bankowego przez
Zamawiajqcego.
faktury Wykonawca jest
Za zwNokg
zaplacie nalezno6ci wynikajqcej
uprawniony do zqdania od zamawiajqcego odsetek w wysokoSci ustawowej.
Do podpisania faktury ze strony Zamawiajqcego upowazniony jest Pan Piotr

z

w

Glowa.
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1. Wykonawca oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i usfug (VAT)

NIP..
2. Zamawiajqcy oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow i uslug (VAT)
NtP 852-04-09-053.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwenqe z tytulu prowadzenia niewtasciwej
dokumentacji dla potrzeb podatku od towar6w i uslug (VAT)
4.W szczeg6lno6ci Wykonawca zobowiqzuje sig do zwrotu na zecz Zamawiajqcego
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na zecz Zamawiajqcego
za wykonanq dostawg,
- roznymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
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1. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karg umownq:

a) za zwtokq w dostawie towaru

za towar, co do ktorego Wykonawca
pozostaje w zwtoce, za kahdy dzien zwtoki,
za zwlokq w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze bqd2 w okresie
umownego brutto naleZnego

b)

- w wysoko6ci 0,5 o/o wynagrodzenia

gwarancji lub ujawnionych w okresie rgkojmi w wysokoSci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto naleZnego za towar, co do ktorego
Wykonawca pozostaje w zwloce w usunigciu wad, za ka2dy dziefi zwloki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usunigcie,
Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych po
stronie Wykonawcy - w wysoko6ci 10 o/o wynagrodzenia umownego brutto.

c) za odstqpienie od Umowy pzez

z tytutu odstqpienia od umowy
ptzez Wykonawce z przyczyn leZqcych po stronie Tamawiajqcego - w wysoko6ci
10% wynagrodzenia brutto, zzastrzeheniem ust. 5.
3 Zamawialqcy zaslrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajqcego na zasadach ogolnych, o ile warto66 zastrze2onych kar nie
pokrywa warto6ci szkody, a tak2e w przypadkach dla ktorych kar umownych nie
zaslrze2ono.
4 Zamawiajqcy zaslrzega sobie moZliwo66 potrqcania kar umownych
z wynag ro dzenia naleznego Wykonawcy.
5. W razie istotnej zmiany okoliczno6ci powodujEcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia
umowy, Zamawialqcy moZe odstqpi6 od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomo6ci o tych okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca moze 2qdac
wylqcznig wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czq6ci umowy.
2. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq umownE
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Ewentualne spory, ktore mogq wyniknqc na tle wykonania postanowien umowy bgdq.
rozstrzygane przez wla6ciwy rzeczowo Sqd Powszechny w Szczecinie.

se
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem
niewazno6ci.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majE zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

s
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Umowq niniejszq sporzqdzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach,
2 egzemplarze dla Zamawiajqcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Integralnq czg6c niniejszej umowy stanowi:
1) opis przedmiotu umowy Zalqcznik nr 1
2) ofefta Wykonawcy z
.. Zalqcznik nr 2
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